RESOLUCIÓ DE BATLIA
En l'exercici de les competències establertes en l’article 21.1 c) i l’article 46.2 a) de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); l’article 81.1
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i
articles concordants del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel present
RESOLC:

Francisca M. Adrover Cànaves 12/06/2020 Secretària N'he pres raó
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Primer.- Convocar sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE a celebrar dia 17 de
juny de 2020, a les 09,00 hores a la Casa Consistorial.
Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:
1.- Requeriment als membres corporatius de l’Ajuntament Ple del compliment fidel i
exacte de la interlocutòria dictada en data 29/05/2020 pel Tribunal Superior de Justícia
en les Illes Balears en el procediment ordinari 122/2013 - Execució (RGE núm.
3731/2020, de 9 de juny) (Exp. Elec. ABS 2018/641)
2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020 sota
la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals (Exp. Elec ABS 2020/1457)
3.- Proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial als membres de la Policia que han
complit trenta anys de servei (Exp. Elec. ABS 2020/1471)
4.- Proposta d’atorgament de diplomes de jubilació a membres de la Policia Local (Exp.
Elec. ABS 2020/1471)
5.- Moció presentada pels grups municipals El Pi - Proposta per les Illes Balears i Partit
Popular envers la no convalidació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures
urgents de protecció del territori de les Illes Balears per evitar refredaments de
l’economia, per respectar la competència dels ajuntaments i seguretat jurídica
6.- Informació de Batlia

Tercer.- Habilitar els mitjans electrònics pertinents per part dels serveis informàtics als
efectes de garantir adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació
política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin,
apreciada la concurrència de la situació descrita en l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) en la modificació
introduïda per la disposició final segona del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per
fer front al COVID-19 (BOE núm. 9/2020, d’1 d’abril).

Bartomeu Cifre Ochogavia
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7.- Dació de compte de resolucions de Batlia
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